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عمليات اإلجالء الجامعية: التَّعلم من دروس املايض
كايلني بريغز

بعد عرشين عاماً عىل عمليات اإلخالء من “املناطق اآلمنة” البوسنية، ما زال عامل اإلغاثة اإلنسانية يعانون 
من مشكالت متس عمليات اإلخالء اإلنساين. 

عدة  اإلنسانيون  الفاعلون  م  قدَّ و1995،   1993 عامي  بني 
َجيِب  من  املدنيني  إخــالء  يف  جميعها  أخفقت  محاوالت 
رسيربينيتسا. ويف الحادي عرش من يوليو/متوز 1995، اخرتقت 
القوات الرصبية املحيط الجنويب للمدينة ما أدى إىل انطالق 
حركة جامعية من الناس الذين بلغ عددهم 25 ألفاً يف محاولة 
يائسة منهم للفرار قبل سقوط املدينة. وكانت األمم املتحدة 
لكنَّ  آمنة”  “مدينة  أنَّها  عىل  رسيربينيتسا  قبلها  أعلنت  قد 
القوات الرصبية اندفعت إىل الشوارع ومل تتمكن قوات حفظ 

السالم وال الفاعلون اإلنسانيون من حامية السكان املدنيني. 

وكانت عمليات اإلخالء و”تبادل السكان” صفة وسمت الحرب 
املنظامت  لتها  سهَّ ما  وغالباً  بانتظام،  والهرسك  البوسنة  يف 
الدولية التي مل يعد خوفها الشاغل يتعلق بالتواطؤ بالتطهري 
العرقي بقدر ما اهتمت وقتها إليجاد أي وسيلة كانت لحامية 
التعرض ألي قدر إضايف من األذى. وكان كثري من  الناس من 
يف   1995 يوليو/متوز  يف  اآلمنة  املناطق  من  ة  امليرسَّ الحركات 
واقع الحال تحركات قرسية أكرث من أن تكون مجرد عمليات 
ُفِصل  إذ  القرسي  التهجري  صفات  بعض  ضمت  بل  لإلخالء، 
وُفتِّشت،  القوافل  احُتِجزوا وأوقفت  ثم  الرجال عن عائالتهم 
وُحوِّل مسار الشاحنات التي تنقل الرجال عن مسارها واختفى 

آالف من هؤالء الرجال ومل يرهم أحد بعدها مجدداً.

عىل التوازي: البلقان وسوريا
واآلن بعد مرور عرشين سنة، ما زال عامل اإلغاثة اإلنسانية 
يكابدون كثرياً من التحديات ذاتها يف عمليات اإلخالء وبيئات 
املتحدة  األمم  إىل  ُطِلب   ،2014 فرباير/شباط  ويف  الحصار. 
التي  الرشوط  السورية وفق  تسهيل إخالٍء من مدينة حمص 
اإلنساين.  املجتمع  إرشاك  دون  النِّزاع  أطــراف  عليها  اتفق 
اإلنسانية  اإلغاثة  عامل  منع  املفروضة  الرشوط  وتضمنت 
أنَّ  ومع  عاماً.   55-15 العمرية  الفئة  يف  رجل  أي  إخالء  من 
عىل  التفاوض  من  النهاية  يف  متكنوا  اإلنسانية  اإلغاثة  عامل 
ذلك الرشط بالذات، مل يكونوا قادرين عىل منع احتجاز مئات 
أرس  مدة  زادت  وكلام  والتحقيق.  االستجواب  لغايات  الرجال 
هؤالء الرجال، زاد وضوح األمل يف الحالة املشابهة لها يف البلقان.

فإخالء املدنيني من املناطق املحارصة قد يكون تدبرياً حاساًم 
للحامية يف وجه العنف الوشيك. ويف بعض الحاالت، قد يكون 
عمليات  لكنَّ  األرواح.  إلنقاذ  املتاح  الوحيد  الخيار  اإلخالء 
تخضع  األحيان،  جميع  يف  رمبا  بل  األحيان  غالب  يف  اإلخالء، 
ناتج جيد  أي  يكون هناك  ال  وقد  ملشكالت حقيقية خطرية. 
أقل  تحديد  يحاولون  اإلنسانية  اإلغاثة  عامل  يرتك  ما  متاح 
ُيَتح غريها.  التي مل  السيئة  الخيارات  طريقة مؤذية يف وسط 
ر عامل اإلغاثة اإلنسانية بالدروس  وبذلك، من املهم أن يتفكَّ
العقدين  يف  األخرى  اإلخالء  وعمليات  البلقان  من  املستفادة 
األذى  لتخفيف  الالزمة  االسرتاتيجيات  يضعوا  ليك  السابقني 

الواقع ما أمكن. وتتضمن هذه الدروس ما ييل:

ال تنتظر إىل أن يفوت أوان التصدي للقضايا الشائكة: إذا مل 
اإلخالء  يصبح  أن  إىل  وتعقيداتها  املحتملة  املعضالت  ُتناَقش 
وشيكاً، سوف ترتَك الكوادر العاملة يف امليدان لتتخذ قراراتها 
عىل  تناقش  أن  للمنظامت  ينبغي  إذن،  مبفردها.  الرسيعة 
التوجيهات  ُتعدَّ  وأن  املشرتكة  املعضالت  املؤسيس  املستوى 

الخاصة بكوادرها. 

تخطيط  ُيعدُّ  املحتملة:  للمعضالت  حــذراً  تخطيطاً  ذ  نفِّ
عىل  املساعدة  يف  الحاسمة  األمور  من  املحتملة  املعضالت 
لكنَّ  اإلخالء،  عملية  أثناء  يف  تنشأ  قد  التي  التعقيدات  إدارة 
التخطيط  عملية  أنَّ  ذلك  عن  أهمية  يقل  ال  قد  الذي  األمر 
مبا  التقرير  يف  اإلنسانية  اإلغاثة  عامل  تساعد  أن  ميكنها  تلك 
بعض  ويف   . رضوريــاً أمراً  أصاًل  اإلخالء  عملية  اتباع  كان  إذا 
كفة  عىل  باإلخالء  املرتبطة  املخاطر  كفة  متيل  قد  الظروف، 
املنافع املحتملة. والعنرص املحدد لذلك ليس املعضلة نفسها 
بل مستوى الخطورة الذي تحملها املعضلة ومدى أولوية ذلك 

إزاء الرضورة املبارشة لنقل السكان.

اتَّبع منهجاً منظاًم لتحليل املخاطر: فور إدراج قامئة محددة 
أن  اإلنسانيني  الفاعلني  عىل  املمكنة،  باملعضالت  بالسياق 
مبدى  الخطر  ومقارنة  معضلة  لكل  مخططاتهم  يضعوا 
استعجال اإلخالء وتحديد ما إذا كانت هناك احتامالت للحد 
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التقييم يف وضع القرارات  من املخاطر. وسوف يساعد هذا 
سيدعم  اإلخالء  قرار  اتُِّخذ  وإذا  باإلخالء.  االستمرار  بشأن 
حسب  الطوارئ  خطط  رسم  يف  اإلنسانيني  العاملني  ذلك 
األكرث  والحالة  األسوأ  والحالة  األفضل  الحالة  سيناريوهات 

أرجحية. 

املخاطر  عالية  التدخالت  يخص  فيام  بالدروس:  التشارك 
كاإلخالءات، ما زال هناك بعض النفور من الحديث برصاحة 
وبطريقة مبارشة عن اإلجراءات التي نجحت وعام مل ينجح 
بنفسها  املعضالت والتحديات تظهر  من  أنَّ كثرياً  منها. ومبا 
من وقت آلخر، من الرضوري أن نتشارك بالدروس فيام بيننا. 

الخالصة
إذا أُخيَل املدنيون، فذلك يعني أنَّ السياسيني قد أخفقوا يف 
الوصول إىل اتفاق فيام بينهم وأنَّ الدول أخفقت يف حامية 
بالتزاماتهم  الوفاء  يف  أخفقوا  النِّزاع  أطراف  وأنَّ  مواطنيها 
اإلخالء ال  الدويل. وكذلك عمليات  اإلنساين  القانون  مبوجب 
وال  لألرواح  املنقذة  املؤقتة  التدابري  من  هي  إمنا  حاًل  متّثل 
وسيكون  الخيارات.  بقية  استنفاد  بعد  إال  انتهاجها  ينبغي 
من املفيد التفكري يف تلك النقطة إذا ما أريد تسليط الضوء 
وهناك  السياق.  هذا  مثل  يف  اإلنسانيني  العامل  دور  عىل 
نزعة للنظر إىل اإلخالء اإلنساين عىل أنه يشء ناجح وأنَّه حل 

لألزمة، لكنَّ الحقيقة هي عكس ذلك متاماً. فعمليات اإلخالء 
يف أفضل األحوال قصرية املدى تسعى إىل حامية الناس وإنقاذ 
األرواح و”رشاء” مساحة من الوقت ليك يتمكن القادة من 
دون  يحول  أن  ميكن  ال  ذاته  بحد  اإلخالء  لكنَّ  حل،  إيجاد 
انهيار الحامية وال االستجابة لذلك االنهيار عىل املدى البعيد. 

وعىل العامل اإلنسانيني واجب اتخاذ أي من التدابري املمكنة 
وذلك  ورفاهها  بالنِّزاع  املتأثرة  املجتمعات  لسالمة  للرتويج 
بعدة طرق تضم اإلخالء إذا كان رضورياً. ومع ذلك، يف نهاية 
املطاف ما زال العثور عىل حل دائم لألزمة يقع عىل أعتاق 

القادة السياسيني وعىل الدولة.
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nrcgeneva.policy@nrc.ch

إعادة النَّظر يف مسألة البوسنة: التطلع للوراء إىل إرث النِّزاع
براد ك. بليتس

من املفيد إعادة النَّظر يف اإلرث الذي خّلفه كّل من النِّزاع يف البوسنة و الهرسك واالستيطان والخربات 
التحسينات  أهم  أمام  الطريق  أوروبا  النِّزاع  فيها هذا  التي مهد  الطريقة  للوقوف عىل  الحرب  بعد  ما 
بعد  الخربات  من هذه  املستقاة  الدروس  تجاهل  أيضاً  ولنتبنّي  اإلنسانية،  الحامية  ميدان  يف  املؤسسية 

عرشين عاماً من النِّزاع. 

إذ  الشتات  يف  يعيشون  بوسنياً  مليون   1.2 من  أكرث  زال  ما 
النِّزاع، وقد حظيت  فرارهم من  بعد  ديارهم  إىل  يعودوا  مل 
اللجوء  بلدان  يف  الالجئ  صفة  عىل  منهم  العظمى  الغالبية 
التي توجهوا إليها. فقد استقبلت أملانيا والنمسا مئات اآلالف 
املؤقتة  الحامية  عىل  حصلوا  ممن  معظمهم  الالجئني  من 
أو  البوسنة بعد ذلك  أو خمس سنوات ثم عادوا إىل  ألربع 
استمروا يف تنقلهم إىل بلدان ثالثة مثل أسرتاليا. وهناك دول 
أخرى كالسويد والواليات املتحدة األمريكية وكندا واململكة 

املتحدة منحت صفة الالجئ لعدد أقل من هؤالء األشخاص. 
للبوسنة والهرسك مجتمع كبري ومهم  س  ونتيجة لذلك، تأسَّ
يف الشتات عوَّلت عليه الحكومة البوسنية عىل أمل مساعدته 

يف إنعاش اقتصاد البالد.

أما املجتمع الدويل، فلم يكتِف بتقديم الحامية الدولية، بل 
واستحدث  السيايس،  البناء  إعادة  برنامج  يف  بقوة  استثمر 
تحكم  دولية  جناياٍت  محكمُة  لتكون  اإلنسان  غرفة حقوق 

http://www.fmreview.org/dayton20
http://
mailto:caelin.briggs@nrc.no
http://www.nrc.no
mailto:nrcgeneva.policy@nrc.ch

